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Ozires Silva tinha 15 anos quando o Brasil comemorava os quarenta anos do 
grande feito de Alberto Santos Dumont, o brasileiro que inventou o avião. A 
façanha foi lembrada na sala de aula e Ozires arriscou uma pergunta ao professor: 
"Se o Brasil é um país tão grande e teve Santos Dumont, por que nós não 
fabricamos avião?" A resposta foi longa, mas em resumo dizia que o brasileiro era 
um povo sem competência, ao contrário dos americanos, mais bem nascidos e bem 
educados, que naquele ano de 1946 eram praticamente os donos do mercado 
aeronáutico mundial.  
 
Ozires Silva lembra esse episódio no recém-lançado livro "Cartas a um Jovem 
Empreendedor" (Elsevier Editora), que tem como subtítulo uma frase 
esclarecedora, que dispensa maiores explicações: "Realize seu sonho. Vale a pena." 
Boa parte de suas 130 páginas são ocupadas pelo relato da luta para concretizar o 
sonho que alimentou desde a adolescência: fabricar aviões no Brasil. Vencendo a 
conhecida cultura do "não podemos" - que, embora menor, ainda se manifesta com 
força suficiente para abortar muitas boas idéias no País -, passados vinte e três 
anos, o autor fundou e depois consolidou, com a colaboração de um grupo de 
outros idealistas, a Empresa Brasileira de Aviação, a famosa Embraer que hoje 
concorre de igual para igual com gigantes da indústria aeronáutica e muitas vezes 
vence importantes concorrências, captando bilhões de dólares por ano no mercado 
mundial.  
 
Esse exemplo deverá ser lembrado e relembrado nos próximos anos, com a 
tendência de valorizar a cultura do empreendedorismo que, embora tardia, agora 
ganha corpo no Brasil. Um sintoma é o recente despertar do sistema educacional 
para a necessidade de formar empreendedores, provavelmente mais como 
decorrência das mudanças do mercado de trabalho que vem reduzindo a oferta de 
empregos tradicionais, do que pelo reconhecimento da importância desse perfil 
profissional para a economia nacional.  
 
Com um olho na experiência dos países desenvolvidos, é importante que todos os 
envolvidos no estratégico processo de formação de novos talentos atentem para 
essa tendência e explorem ao máximo as oportunidades abertas pela nova 
realidade. O jovem estudante não pode mais ignorar que, num futuro muito 
próximo, as pessoas empreendedoras, que buscam identificar problemas, criar e 
implementar soluções, terão mais fôlego para construir carreiras de sucesso. Muitas 
empresas já adquiriram consciência da nova tendência, mas muitas outras ainda 
não se dispuseram a reavaliar e a reduzir as barreiras que sua estrutura impõe à 
criatividade dos funcionários e até mesmo dos estagiários e trainees, que podem 
trazer uma nova visão do negócio, graças aos conhecimentos que adquiriram na 
escola.  
 
A realidade do mercado já criou a figura do intraempreendedor ou empreendedor 
corporativo que, embora tenha pontos de semelhança, difere em vários aspectos do 
tradicional empreendedor com negócio próprio: ele precisa respeitar a cultura da 
empresa, trabalhar em equipe e desenvolver grande habilidade de negociação para 
vencer as resistências naturais que sempre se antepõem às novas idéias. Nesse 
aspecto, o estagiário constitui uma excelente matéria-prima para as organizações 
interessadas em se preparar para os novos tempos, pois - como sempre 
lembramos, com base na experiência de 42 anos do Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) na capacitação de futuros talentos - os estudantes são diamantes 
brutos a serem lapidados de acordo com os valores e princípios das empresas que 
os recebem para treinamento prático.  
 



Uma boa dica para as corporações de visão moderna é observar seus estagiários e 
trainees, para identificar aqueles que não se conformam com as rotinas e 
demonstram iniciativa, sem medo de nadar contra a corrente. Até porque não há 
melhor garantia para o futuro da empresa do que ousar conviver com os eventuais 
erros de quem se arrisca a fazer e, em contrapartida, desfrutar das inovações 
produtivas e da energia criativa de seus talentos empreendedores que, bem 
aproveitadas, assegurarão saúde, vitalidade - e, por conseqüência -, 
competitividade corporativa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21, 22, 23 e 24 abr. 2006. Plano 
Pessoal, p. C-8. 


